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 چکیده

قابلیت درک  ،«سگ» حیوان گستردگی تجارب انسان با
مفاهیم انتزاعی بسیاری را ممکن ساخته است. مولوی 

از  خود،با توجه به وسعت اندیشه و تنوع دیدگاه 
های این تجربه استفاده کرده و بیشترین ظرفیت

های مقصد نیز در کنار حوزههای مقصد مثبتی را حوزه
منفی با این تصویر ملموس کرده است. موضوع مقالة 

در  است؛در دیوان شمس  سگمفهومی  استعارۀحاضر، 
توصیفی و به صورت ـکه به روش تحلیلی مقاله،این 
از مباحث  س، پگیردصورت میای کتابخانهآوری جمع

 مقدماتی، بخش اصلی پژوهش، به بررسی الگوهای
 چندمعنا، هایتعمیم حسی، قلمروهای نباطی،است

ها به هر یک از نمونه جزئی و عمومی هاینگاشت
های مقصد پرداخته، همراه تعیین بسامد هریک از حوزه

ایم. از ها آوردهتوضیحات الزم را در ذیل هریک از آن
های مقصد منفی منظر مولوی، وجه مشترک همة حوزه

ن به کمال انسانی از که برای رسید است،همان غفلت 
راه ریاضت و عشق و محبّت به معشوق ازل باید از 
برابر دیدگان سالک برطرف شود. موالنا با استعارۀ سگ 

دهد که بدِ مطلق در جهان وجود به مخاطب نشان می
ندارد و آدمی هم مستعدّ کمال انسانی و هم آمادۀ 

 سقوط به اسفل سافلین است.

 اتیقرآن، غزل ،سازیینیع ،یوممفه ۀاستعار ها:واژهکلید
 شمس، سگ.
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Abstract 

The breadth of human experiences with the 

"dog" animal has made it possible to understand 

many abstract concepts. Rumi, considering the 

breadth of his thought and the diversity of his 

views, has used the most capacities of this 

experience and has also made the positive 

destination areas tangible along with the negative 

destination areas with this image. The subject of 

the present article is the conceptual metaphor of 

the dog in Divan-e Shams; In this article, which 

is done analytically-descriptively and in the form 

of library collection; After the introductory 

discussions, the main part of the research 

examines inferential patterns, sensory domains, 

ambiguous generalizations, general and detailed 

maps of each sample along with determining the 

frequency of each of the destination domains and 

provides the necessary explanations. Below are 

some of them. According to Rumi, the common 

denominator of all areas of negative destination 

is negligence, which must be removed from the 

eyes of the seeker in order to achieve human 

perfection through austerity, love and affection 

for the eternal lover. Rumi, with the metaphor of 

a dog, shows the audience that there is no 

absolute evil in the world and that man is both 

prone to human perfection and ready to fall to 

the bottom of the saflin. 

Keywords: Conceptual Metaphor, Objectification, 

Quran, Ghazals of Shams, Dog. 
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 مقدمه .1

 مفهومی استعارة .5ـ5
یدی دیدگاه جد مفهومی،شناختی یا ۀ استعار نظریة

نسبت به استعاره است که نخستین بار به شکلی 
جورج لیکاف و مارک جانسون  وسیلةمند به نظام

« کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره» در کتاب
مطرح شد. لیکاف و جانسون توانستند با بررسی 

خود  نظریةها های مختلف در برخی از زباننمونه
ذهن انسان در  ا،هنرا به اثبات رسانند. به اعتقاد آ

های مختلف به شکل استعاری عمل شناخت پدیده
 درک مسائل انتزاعی و کمتر اصوالًکند و می

پذیرد. به شناخته شده با یاری استعاره صورت می
 تنها استعاره جانسون، و لیکاف اعتقاد بیان دیگر، به

 یهااندیشه بهترِ درکنیز  و وضوح افزایش موجب
 ساختار نیز، عملی مرحلة در حتّی بلکه نیستند، ما

 شکل را خارج جهان از ما یهاو دریافت اهکادرا
زیرا  (؛118: 1391 ،و طالبیان بیابانی) «دهندیم

های ساختار ذهن انسان به شکلی است که از حوزه
های برای شناخت حوزه ترعینی و شناخته شده

برد. به همین بهره می تر شناخته شدهانتزاعی یا کم
دلیل پیروان این نظریه جایگاه اصلی استعاره را در 

 .(93: 1387فیاضی، ) دانندزبان نمی
 در بنیادین عنصری»ها، ها استعارهبه باور آن

 در نیز و جهان خارج از انسان درک و بندیمقوله
( 26 :1394 ،و کریمی مباشری) «اندیشیدن فرآیند

های تنها راه درک و دریافت اندیشه»بوده و 
( محسوب 92: 1389بهنام، ) «انتزاعی و ناملموس

شوند. مسئله مهم دیگری که لیکاف و جانسون می
توجه به نقش تجربه  ،انددر این نظریه بدان پرداخته

ها معتقدند که ذهن در یادگیری و زبان است. آن
ای جسمانی شده است و یادگیری و زبان از پدیده

ی اردکانی، داور) آیندرهگذر تجربه به وجود می
 جهان از ما تجربیات»(. بدین معنی که 21: 1393
 ما که آوردیم پدید ما ذهن در هاییساخت خارج

صفوی، ) «هیمدیم انتقال خود زبان به را هاآن
های جدید و ( و ذهن در شناخت پدیده68: 1382

ها تر شناخته شده از آن تجربهیادگیری مفاهیم کم
دهد به ما امکان می استعاره»کند. استفاده می

حرکتی را برای ـحسیۀ تصاویر ذهنی متعارف حوز
لیکاف و ) «ببریمذهنی به کار  تجربةهای حوزه

در برخی  هر چندها (. این تجربه79: 1395همکار، 
از مفاهیم بین همه ملل یکسان هستند، اما در بخش 

تحت تاثیر تجارب  ،هاقابل توجهی از استعاره
گیرند؛ از تری به خود میمختلف شکل متنوع

رو به تبع تنوع در تجارب، شاهد تنوع در همین
ها با گیری استعارهها نیز هستیم. زیرا شکلاستعاره

 هاتجارب افراد در پیوند است. درک این استعاره
مرتبط با  یالمعارفبدون اطالع از دانش دائره»

 فیزیکی و ة اجتماعیدر تجرب ریشه استعاره که
پذیر (؛ امکان53: 1389راسخ مهند، ) «اردد انسان

 اندیشةنیست. در بحث مربوط به تجربه، لیکاف از 
بدین معنا »آورد؛ خالق و تخیلی سخن به میان می

بدنی ما  تجربةریشه در  مستقیماًکه آن مفاهیمی که 
ندارند از استعاره، کنایه و تصاویر ذهنی استفاده 

 اندیشةاست که کنند ]...[ همین توانایی خالق می
سازد و ذهن را به فراتر از پذیر میانتزاعی را امکان

برد. توانیم ببینیم و احساس کنیم میچه میآن
 جسمانی است، ـغیرمستقیمتوانایی خالق هم ـ

ها و تصاویر ذهنی نیز به ها، کنایهچون استعاره
جسمانی  تجربة غالباًخود، مبتنی بر تجربه،  نوبة

 (.14: 1395ف، لیکا) «هستند
 با استعاره، به شناختی شناسانمعنی رویکرد

. دارد اساسی تفاوتی آن به علمای بالغت دیدگاه
اما  دارند؛ استعاره به شناسانهزیبایی بالغیون نگاهی

 و فکری موضوعی را آن شناختی پردازاننظریه
 چهآن و ـ زبانی صرفاً نهـ  دانندمی شناختی ایپدیده

 محسوب پدیده آن نمود شود،می اهرظ زبان در را
 استعاره(. 3: 1381 گلفام، ؛147: 1391 قوام،) کنندمی
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 خودآگاه و عقالنی تفکّر یک بالغیون، دیدگاه در
 ما هایبدن و ذهن طبیعت با که ایشیوه نه است؛
 مفهومی نظام جدید دیدگاه در امّا است؛ گرفته شکل

 اساس بر. ندنیست بخواهیدل و اختیاری ها،استعاره
 و انسان جسم مشترک طبیعت گسترده، دالیل
 دهیشکل در دیگران، با وی مشترک هایتجربه

 (. 122: 1389 هاشمی،) است مؤثر هااستعاره
برخالف  استعاره مفهومی، استعارۀ نظریة در

 نماد و استعاره تمثیل، تشبیه، شاملِ دیدگاه بالغی،
 تمایز که است معتقد دیدگاه این. شودمی نیز

 تحقق در صرفاً... و تشبیه و استعاره بین موجود
 .(191: 1393 ول،استاک) دارد نمود هاآن زبانی

 مفهومی سگ مقولة حیوانات و استعارة. 3ـ5
ها در حیوانات از پرکاربردترین حوزه مبدأ حوزۀ

کوچش، ) شودهای شناختی محسوب میاستعاره
های زندگی (؛ زیرا یکی از نخستین تجربه37: 1393

با  مقابلة شود.بشری به ارتباط با حیوانات مربوط می
غذا و  تهیةخطرات حیوانات وحشی، شکار برای 

موجب  حیوانات،پوشاک و نیز اهلی کردن برخی از 
های بسیاری از شده است که ذهن انسان با ویژگی

شناختی که انسان از حیوانات حیوانات آشنا شود. 
ها و او از سایر پدیدهبه دست آورده در شناخت 

اثرگذار بوده است.  جدید،اندیشیدن به موضوعات 
توان در تصاویر حیوانات و این اثرگذاری را می

های نخست بشری از ها در خطوسایل شکار آن
فریدریش، ) نیز مشاهده کرد« خط سندی»جمله در

، باورهای در اساطیر ملل مختلف (.69: 1368
ناگون وجود دارد؛ علت متنوعی در باب حیوانات گو

این تنوع در تجارب مختلف هر یک از این اقوام 
به عنوان اولین « سگ» در این میانریشه دارد. 

حیوانی که اهلی شده مورد توجه نگارندگان قرار 
گرفته است. مطالعة اساطیر ملل مختلف و باورهای 
مختلفی که حول محور این حیوان شکل گرفته 

 زد انسان حکایت دارد. است، از اهمیت آن در ن
ذهن انسان به شکلی  اره شد،شطور که اهمان
های شناخته شده و ملموس کند که از حوزهعمل می

 او،شود به تجارب اندوخته در ذهن که مربوط می
تر شناخته شده بهره برای امورات ناشناخته و کم

ان در طول زمان نسبرد و به همین منوال زبان امی
شود. مولوی نیز از تر میتر و پیچیدهتهتر، پیشرفپخته

در جهت « سگ» تجارب ذهن انسان نسبت به
ملموس کردن مفاهیم انتزاعی مورد نظر خود بهره 

 ابزار،برده است. مهارت مولوی در استفاده از این 
موجب شده است تا تجارب و معارف نوین خود را 

 به شکلی قابل درک برای مخاطب خود منتقل کند.

 ضرورت و اهداف تحقیق .2ـ5
پردازان شناختی در باب مطابق با آراء نظریه

های موجود در هر زبان، استعاره، توجه به استعاره
های فکری موجود در آن زبان از برای شناخت پایه

ای برخوردار است. از همین رو اهمیت ویژه
های موجود در آثار بزرگ ادبی در بررسی استعاره

های منطوی در ر اندیشهجهت شناخت هرچه بهت
تواند راهگشا باشد. دیوان کبیر مولوی آن آثار می

یکی از این آثار غنی ادبی از لحاظ شمول بر 
های متنوع فکری و فرهنگی است که جهت داده

توان های آن، میدریافت و تحلیل بهتر داده
های آن را با رویکردی شناختی مورد توجه استعاره

 هایاستعاره انواع همه» که جاآن قرار داد. از
 و فیزیکی هایتجربه از طبیعی طور به مفهومی
 و( Lakoff, 1980: 201) «آیندمی وجود به فرهنگی

 هرگز اشتجربی بنیان از مستقل ایاستعاره هیچ»
 شایسته طوربه تواندنمی حتی یا شودنمی درک

 لذا ؛(Lakoff and Johnsen, 2003: 20) «شود فهمیده
 فتهرکار به هایاستعاره توضیح در است ضروری

 هاآن تجربی و فکری مبنای شاعر، عارفانِ  زبان در
 در که هاییاندیشه به و گیرد قرار واکاوی مورد
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 توجه با. شود اشاره اند،بوده دخیل آن آمدن پدید
 مفهومی استعارۀتالش شده است تا  مسئله، این به
ررسی قرار های دیوان کبیر را مورد بدر غزل« سگ»

 در عارفان دیدگاه به ها،نمونه توضیح گیرد و در
 آن، دربارۀ و کرده اشاره خاص، مفهوم آن زمینة

 .بیان شود الزم توضیحات
 هایضمن بررسی نگاشت زمینه،در همین 

 تا شده است تالش «سگ» مبدأ حوزۀ استعاری
 «سگ» مبدأ حوزۀ کمک که به را مقصدی هایحوزه
 اطالعات پایة بر و خص کنیممش ،اندشده عینی

 از برخی تبیین در را «سگ» نقش کار این از حاصل
از . ایمداده قرار بررسی مورد مولوی، عرفانی مفاهیم

 :داده شده است پاسخ زیر سؤاالت به رو، این
 حوزۀ به واسطة مقصدی هایچه حوزه .الف

 اند؟شده عینی «سگ» مبدأ
 با ملموس شده مقصدِ هایحوزه تنوع .ب
 است؟ چگونه «سگ» مبدأ حوزۀ
براساس تجربیات ذهن  «سگ» مبدأ حوزۀ .ج

به تفهیم چه مفاهیمی اختصاص یافته  مولوی بیشتر
 است؟

 تحقیق پیشینة .3ـ5
های اخیر تحقیقات متعددی در خصوص در سال

 صورت پذیرفته است؛ مفهومی،های انواع استعاره
ربوط به های ماما در این میان تحقیقی که استعاره

مقوله حیوانات را مورد مطالعه قرار دهد اندک 
های منتشر شمار بوده است. مطابق با لیست مقاله

پژوهشی تنها دو مقاله با ـشده در مجالت علمی
تحلیل شناختی تصویر آهو در دیوان »عناوین 

( و 1394) مباشری و کریمی نوشتة« شمس
عرفانی بندی مفاهیم شیر در مقوله استعارۀجایگاه »

در این  (1398) علیزادهاسداللهی و  نوشتة« مولوی
زمینه کار شده است. از بین این دو اثر، تنها در 

ها نیز مورد های تجربی استعارهپژوهش اخیر پایه

لذا با توجه به ناچیز بودن  ؛توجه قرار گرفته است
های مفهومی حیوانات تحقیقات مربوط به استعاره
در شیوه پرداخت به از نظر کمی، و تفاوت 

تواند ما را با ابعاد موضوع، تحقیق در این زمینه می
 ها آشنا سازد.تری از نگاه معاصر به استعارهتازه

 روش کار و حدود تحقیق .1ـ5
تحلیلی ـبه روش توصیفی پژوهش،نگارندگان در این 

مفهومی سگ مستخرج از  های استعارهنمونه
د؛ بنابراین انقرار داده های مولوی را مورد بررسیغزل

ای از مباحث مربوط به نظریه پس از ذکر خالصه
های شناختی، با همین رویکرد به تحلیل استعاره

 شده اقدام شده است. های یافتداده
توان از دو می مفهومی،های در بررسی استعاره

ی قرار داد. گروهی از ها را مورد ارزیابروش داده
و  ،کنندواحدی را انتخاب میمقصد  محققان حوزۀ

سازی آن حوزه های مبدأ مختلفی که به عینیحوزه
کنند را شناسایی کرده و تحلیل مقصد کمک می

کنند. گروه دیگری از تحقیقات مربوط به می
های مبدأ شود که با گزینش حوزههایی میپژوهش

آن  وسیلةهای مختلف عینی شد به واحدی حوزه
دهند. مزیت ارزیابی قرار میحوزه مبدأ را مورد 

روش اخیر که مالک عمل نویسندگان این مقاله نیز 
های ذهنی تنوع تجربه ، در آن است که ما را بابوده

ای که بستری برای کسب فرهنگی شاعر و گنجینة
 سازد.می آشنا و آگاه ،این تجارب بوده است

 بحث و بررسی

های اصلی شعر مولوی، توجه به یک از ویژگی
: 1379 فاطمی،) های مختلف استیء از دیدگاهش

که موجب تنوع در فکر و زبان وی نیز شده  ،(42
تر از سایر آثار است. این تنوع در دیوان کبیر بیش

شود. استفادۀ استعاری از اسامی او دیده می
های مختلف حیوانات در اشعار موالنا، از گونه
 هایی است که به لحاظ ادبیترین حوزهمتنوع
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شود که اهمیت دارد و از مواردی محسوب می
باورها و تجربیات متفاوت و متنوعی نسبت به یک 

از جمله « سگ»شیء در آن نمود پیدا کرده است. 
های جانورانی است که کاربرد استعاری آن در غزل

بسامد قابل توجهی دارد. وی در مجموع  مولوی،
 کردن ملموس را برای« سگ» مبدأ بار حوزۀ 147

برده  کار به متضادی گاه و متنوع مقصد هایحوزه
های باال بودن بسامد این تصویر در غزل. است

-دیوان کبیر، موجب شده است تا بخشی از اندیشه

های وی در قالب این استعاره عرضه شود و 
گیری این استعاره های فکری شکلبررسی زمینه

ا هایی از این اندیشه آشنتواند ما را با گوشهمی
 قلمروهای استنباطی، الگوهای ادامه،در  .سازد

 و عمومی هاینگاشت معنا، چند هایتعمیم حسی،
ها به همراه تعیین بسامد هر هر یک از نمونه جزئی

و  های مقصد مشخص کردهیک از حوزه
 .ایمها آوردهتوضیحات الزم را در ذیل هریک از آن

 نیدر ا یمورد بررس هایدر همه نمونهدلیل اینکه به 
 ایو قلمرو منبع  «وانیح» یاستنباط یپژوهش، الگو

دو مقوله  نیاست، در ادامه از آوردن ا« سگ» یحس
 .مایموارد اکتفا نموده گریصرف نظر کرده و به ذکر د

 مورد( 2) تن/ جسم. 5
 چند تعمیم/ سگ: منبع قلمرو/ حیوان: استنباطی الگوی

 سمِ انسانج: عمومی نگاشت/ «کاهلی، ناپاکی: »معنا
  .سگ است جسمِ انسان: جزئی نگاشت./ است حیوان

در فرهنگ و عرفان اسالمی اگر آدمی بر تن و 
 بُعد مادّیِ خود بچسبد، از حقیقت وجودی خود

ماند؛ از دل( و در نتیجه از یاد خدا غافل می)
روست که جسم بُعد ظلمانی دارد و ناپاک این

ناپاک بودن  های اسالمی بهاست. همچنین در آموزه
 غیرمُعلَّّم به طور صریح اشاره شده است« سگ»
: 1428؛ کلینی، 31: 1/18ق، 1431مجلسی، )
از « سگ»( لذا موالنا به کمک تصویر 6/347-348

لحاظ باور به ناپاکی آن، کاهلی و ظلمانی بودن تن 

دهد. وی معتقد است انسان کامل انسان را نشان می
شده است  که از پلیدی جسم و مادیات رها

تواند دل سالکان طریق را همچون صیادی می
 تحت تصرفات معنوی خود قرار دهد: 

 هیچ شکاری نرهد زان صیاد
 تن رهید سگهای کو ز سگی

 (354، ص11، ب1116غ)
 تعب تن راست الیق راح دل را

 سار از این سوسگ منه رنج تن 
 (774، ص5، ب2183غ)

، کاهدانی« سگ»تصویر  نیز،در نمونة زیر 
کاهلی و ظلمانی بودن جسم و بُعد مادی انسان را 

 کند:عینی می
 معو  بس عوعو افتاده مشو کاهل سگ چو تن ای

 بقا شهنشاه سوی رو و خویش از بازگرد تو
 (11، ص14، ب23غ)

 مورد( 53) نفس. 3
گری، رسانی، حیلهسرکشی، زیان: »چندمعنا تعمیم

: عمومی نگاشت/ «خوییپستی، پاکی، ناپاکی، درنده
 .سگ است نفس: جزئی نگاشت./ است حیوان نفس

آورد؛ پیرویِ نفسِ امّاره، غفلت و نسیان بارمی
نه ) رو بر ریاضتِ این سگِ درنده با مجاهدهاز این

کوب، زرین) در حد رهبانیت( تأکید شده است
(. احادیث مختلفی، نفس را دشمن 648 /2: 1374

 و231: 1371فروزانفر، ) انداصلیِ انسان دانسته
(، بر این اساس، موالنا در بیت زیر با استعارۀ 232

خوبی های نفس امّاره را بهها و زیان، پلیدی«سگ»
ملموس کرده است. قرآن مجید انسانِ پیروِ هواهای 

وَّاتَّّبَّعَّ هَّواهُ »کند. معرفی می« سگ»نفس را همانند 
استعاره (؛ این 176أعراف/ ) ...«فَّمَّثَّلُهُ کَّمَّثَّلِ الکَّلبِ 

های مهمی به های مولوی یکی از استعارهدر غزل
بار  16را  «نفس»رود که وجوه مختلف شمار می

های تواند از دیدگاهعینی کرده است. این امر می
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اعم از شیعه و سنی( و احادیث و روایات ) فقهی
از جهت « نفس»تأثیر پذیرفته باشد. در بیت زیر 

  است: برابر گرفته شده« سگ»سرکشی با 
 یکی دم رام کن از بهر سلطان

 را حرون اسب چنین را سگ چنین
 (39، ص15، ب111غ)

به  مولوی،پاکان در برخی از اشعار « نفس»
خویی خود را مبدل کرده، با جهت آنکه درنده

عینی شده است؛ در « سگ اصحاب کهف»استعارۀ 
همین تصویر نیز نقش قرآن و تجارب دینی شاعر 

 شود:دیده می
مراد، سگ ) نفس پاکاناصحاب کهف و  سگ

 اصحاب کهف(
 گر بر در بود بر در نباشدا

 اصحاب را خوی سگی نیست سگ
 گر این سر سگ نمود آن سر نباشد

 (235، ص4و3، ب676غ)
(، 657، ص1، ب1871های دیگر: )غنمونه

( 412، ص3، ب1139(، )غ181، ص9، ب518)غ
، 2169)دشمن در اینجا مراد همان نفس است.(، )غ

(، 895، ص11، ب2527(، )غ768، ص12ب
( 913، ص6، ب2576(، )غ896، ص14، ب2531)غ

 (.987، ص8،ب2781)صفت نفس است(، )غ

 مورد( 3) جان. 2
/ «خواری، مردارخواریخون: »چندمعنا تعمیم

: جزئی نگاشت./ است حیوان جان: عمومی نگاشت
 .سگ است جان

ریزند و به معمول است که در تغار خون می
(؛ مولوی 2/648: 1377شمیسا، ) خورانندان میسگ

سالک را به جهت « جان»و « روح»نیز با دیدی مثبت 
« سگ»ها و تعلّقات خود، همانند از بین بردن پلیدی

ها و خواری نشان داده است که خون پلیدیخون
 کند:را نابود میخورد و آنتعلّقات را می

 ان کوی او خون خوار شدسگ جان ما همچون
 ما خوار خون سگ ها صد هزاران برآفرین

 (52، ص3، ب136غ)
« سگ»جنبة مثبت استعارۀ  نیز،در بیت زیر 

مورد توجه موالنا قرار دارد. وی معتقد است که 
سالک، پس از یادگیریِ راه صید از صیاد « جان»

انِ مردارخوار به سگحقیقت، دیگر همچون 
 کند:ها و تعلّقات دنیوی میل نمیپلیدی

 بدیدندها چو از آن شیر ره صید نجا
 ؟ان میل به مردار کی داردسگ کنون چوا

 ( 224، ص7، ب642غ)
 (. 376، ص4، ب1171غ) دیگر: نمونه

خطاب معشوق به مولوی(/ ) /تو مولوی() من. 3
  مورد( 55) خود مولوی

حریص، باوقار و با طمأنینه، ناآرام و : »چندمعنا تعمیم
هرچیز پست بودن، پست و سراسیمه بودن، به دنبال 

 حیوان موالنا() من :عمومی نگاشت/ «گزنده بودن
 .سگ است موالنا() من: جزئی نگاشت./ است

موالنا در بیت زیر و ابیات مشابه دیگری، پستی 
مانند مقام و جایگاه خود در مقایسه با جایگاه بی

معشوق حقیقی و در نزد حضرت حق را با استعارۀ 
 : نشان داده است« سگ»

 ای شیرگفتی که تو روبهی نه
  ان گیرسگ ما را سقط همه

 نازل از جهت مقام مادی/ معنوی( ؛373، ص2، ب1159)غ

معشوق ازلیِ مولوی، از او  زیر،در نمونه 
دهد، لذا خواهد تا بدون ریا و ادعا عمل نیک انجام می
عاری از هرگونه ادعایی « سگ تازی»گوید همانند می

 ه شکار معارف الهی مشغول شود: و با وقار تمام ب
 خامشکن شکار همچو سگان تازی می

 نی چون سگان عوعو کهدان من گرفته
تو/ معشوق ؛ ، دو مورد843، ص17، ب2387غ)

  گوید(خطاب به مولوی می
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( /سلبی، 511، ص1، ب1422های دیگر: )غنمونه
(، 576، ص3، ب1651(، )غ877، ص4، ب2482)غ
(، 567، ص2، ب1623(، )غ578، ص4، ب1654)غ
(، 621، ص9، ب1775(، )غ133، ص5، ب372)غ
 ( )سینة مولوی(.694، ص18، ب1971)غ

 در خانـه دل/) اغیار/ هرچیـزی غیـر از یـار. 1
 مورد( 3) مسجد(

پستی جایگاه مادی یا معنوی/ : »چندمعنا تعمیم
./ است حیوان اغیار :عمومی نگاشت/ «پلید بودن

 .سگ است ل یارهر موجود در مقاب: جزئی نگاشت
توجه به هرچیزی غیر از  عرفانی،های در آموزه

حضرت حق نکوهیده است. مولوی نیز خانة دل را 
مخصوص معشوق ازلی دانسته و اغیار را در پستی 

ای «سگ مرده»به مانند  حضور،جایگاه و پلیدی 
 تصویر کرده است:

 قماشی کان تو نبود برون انداز از خانه
 باشد چرا ردهم سگ اقصی درون مسجد

 (211، ص12، ب567غ)
شاعر ثناهای هر شخصی به  نیز،در بیت زیر 

« بانگ سگ»جز یار را در ناپسند بودن با تصویر 
 نشان داده است: 

 زانک دشنام تو بهتر ز ثناهای جهان
 ان و ز کجا شیر زئیرسگ ز کجا بانگ

 (382، ص6، ب1191غ)

 مورد( 23) نوع انسان/ مخاطب. 3
بدذات، ناپاک، سرکش، درنده و : »اچندمعن تعمیم
جو و خو، گرسنه و حریص، خسیس، ستیزهدشمن
مستعد بدی، گرفتار ظواهر، پست از جهت  موذی،

مقام و جایگاه، خشمگین و روترش، پست همت، 
هدف، حریص، گرسنه، باوفا، ناآرام، عاطل و بی

نوع : عمومی نگاشت ،«ناشکیبا و مضطرب بودن
 نوع انسان: جزئی گاشتن./ است انسان حیوان

 .سگ است
ۀ های معنایی مد نظر مولوی در حوزتعمیم

 حوزۀ، به کمک 36با بسامدِ « نوع انسان» مقصد،
را ملموس « نوع انسان»، ابعاد منفی «سگ»مبدأ 

کرده است. در قرآن کریم، مُنکران آیات الهی و 
پیروان هوا و هوس که با وجود داشتنِ علم، بدان 

( و در نتیجه از 18/ 9، 1371رازی،) کنندعمل نمی
مقام ایمان و هدایت به مکان حیوانی و سگی 

(، با استعارۀ 345ق: 1427زغلول، ) غلتندمی
فَّمَّثَّلُهُ کَّمَّثلِ »... اند: مفهومیِ سگ تصویر شده

(. در ابیات زیر نیز مراد از 176اعراف/ ) ...«الکَّلبِ 
ت و اعتنا به آخرسگ، انسان مادّی، منافق و بی

 غافل از خداست:
 گرگین شکنبه و سرگین سگبخور تو ای 

 ... بلی سزا به سزاست سگشکمبه و دهن 

انسان گرفتار ) صید کی گیرد سگ محله و بازار
 تجربه در راه سلوک( مادیات و بی

 مقام صید سر کوه و بیشه و صحراست
 (171، ص17و15، ب483غ)

( ]تمثیل[ )از لحاظ گرسنه 36، ص11، ب96)غ
، 2، ب446دارای تقاضا و خواهش بودن(، )غ و

( )در این بیت سگ تمثیل دو مورد، 157ص
( 1169، ص7، ب3113های موذی است(، )غانسان
، 8، ب3119ظاهری(، )غ هایزیبایی )اسیر

ها مشغول بودن(، ( )به پلیدیدو مورد، 1171ص
-( )اسیر شهوات و پلیدی1121، ص9،ب2878)غ

)دارای جایگاه ( 1142، ص1، ب2943ها(، )غ
( )نازل مقام(، 983، ص3، ب2771نازل(، )غ

( )گرفتار دو مورد، 1118، ص16و15،ب3134)غ
پلیدی و پست ) (،299، ص8، ب858ها(، )غپلیدی

( )از جهت خشم 779، ص2، ب2197)غ همتی(،
( )از تعلقات 898، ص12، ب2533داشتن(، )غ

، 4، ب179عاری شدن مثل سگ کهف(، )غ
، 5، ب2316هت مقام(، )غ( )نازل به ج67ص
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( 597، ص11، ب1711( )نازل مقام(، )غ821ص
( )پلیدی(، 726، ص2، ب2156)طالب پلیدی(، )غ

( )طبع پست داشتن(، 242، ص11، ب694)غ
، 8، ب2121( )پلیدی(، )غ1111، ص2، ب2854)غ

( )پست 669، ص9، ب1915( )پلیدی(، )غ713ص
( 429، ص3، ب1211همتی و ناآگاهی(، )غ

( )از لحاظ 13، ص11، ب28ترش(، )غ)شخص رو
 مستعد بدی بودن(.

 عوام الناس/ همه مردم 
عامة « بخیل و حریص بودن» زیر،های در نمونه

نشان داده شده است؛ « سگ»مردم به کمک استعارۀ 
هایشان را ها و چشمها، گوشچه، عامّة مردم دل

 گیرنددر مسیر هدایت آیات الهی به کار نمی
( و هیچ پندی را به 433/ 8: 1394طباطبایی، )

 پذیرند:سبب عطش دنیوی نمی

 سگ عالم مردار و عامه چون
 سخایی سگ کی دید ز دست

 (دومورد، 982، ص8، ب2768غ)
 ستبگشاده دهان خلق هر گرسنه سگ چون

 خندیتویی آن شیر که بر جوع بقر می
 (1116، ص12، ب2867غ)

 ندگزتو را می بالهای تو را() سگان چوب همچو
 در سرشان فهم جزای تو نیست

 ( 181، ص11، ب517غ)
 قراری در مقابل بالها و قضا و قدر الهی()گزندگی و بی

 مخاطب( ) تو
، اسالم با وجود نجس بودنِ سگ )کلینی در

(، سگِ اصحاب کهف، به 348ـ347/ 6ق: 1428
 هاخاطر پیِ نیکان گرفتن و وفاداری به انسان

محبوبیت باالیی  (، تقدّس و62: 1369سعدی، )
دارد. مولوی گاه صفات انتزاعی مخاطب خود را، 

جویی از جهت ضعف در برابر حق، حرص، ستیزه
ملموس و قابل « سگ»و پستی، به کمک استعارۀ 

کند تا فهم کرده است. وی مخاطب را ترغیب می
به مانند سگ اصحاب کهف در مقابل ولی نعمت 

 تعالی( وفاداری پیشه کند:حق) خود
 وفا غار در آی کهف سگ چون 

 ایای شکاری چون شکاری دیده
 (1133، ص9،ب2916غ)

 کریمان جان فدای دوست کردند 
 ی بگذار ما هم مردمانیمسگ
 ( 538، ص3، ب1535غ)

( 914ص ،11ب ،2551غ) های دیگر:نمونه
 هستی[، ضعیف حق برابر در که مخاطب/ ]تو

 (.119، ص4، ب298غ) (،76، ص3، ب215غ)

نع راه حقیقت/ مشکالت و بالیا و مصائب موا. 0
 مورد( 1) راه عشق یا معشوق

مانع بودن، ایجاد ترس کردن، : »چندمعنا تعمیم
/ «خونخوار، گزنده و آزارنده بودن، پاسبانی و محافظت

./ هستند موانع راه حقیقت... حیوان: عمومی نگاشت
 .موانع راه حقیقت سگ هستند: جزئی نگاشت

موانع و مشکالت در راه در اندیشة مولوی 
معشوق ازل و مصائب راه عشق همانند صافی 

ها به سبب این کند تا در اثر اعمال سختیعمل می
زن و ناخالص های مدعی و الفمشکالت، انسان

به کعبة وصالِ حق و حقیقت نرسند. لذا مریدانِ 
کند و ها آگاه میخود را از علت وجود سختی
صال را با استعارۀ فلسفة وجودی بالهای راه و

 کند: ها قابل درک میبرای آن« سگ»
 ان چیستسگدانی که در این کوی رضا بانگ 

 تا هر که مخنث بود آتش برماند

 حاشا ز سواری که بود عاشق این راه
 دلش را بطپاند ،کوی سگکه بانگ 
 ( 227، ص11و11، ب652غ)

موالنا معتقد است که نه تنها از بالیای راه نباید 
د، بلکه بر معیار حماسی و با میل و ارادۀ خود رنجی

 ها را باید تحمل کرد:آن
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 برای عشق خون آشام خون خوار
 ش را چو خون اندر تغاریمسگان

 (537، ص12، ب1531غ)
 (،717ص ،4، ب2132غ) های دیگر:نمونه

، 2، ب1623غ) (،دو مورد، 613، ص8، ب1727غ)
 (725، ص9، ب2155غ) (،مصرع اول، 567ص

 سبانی و محافظت کردن(پا)

 مورد( 3) دل. 1
دلبسته کوی ولی نعمت خود : »چندمعنا تعمیم

بودن، خونخوار بودن، هرزه و ولگرد بودن، طمع 
./ است حیوان دل: عمومی نگاشت/ «داشتن

 .دل سگ است: جزئی نگاشت
ترین تصاویری که موالنا به کمک یکی از بدیع

، همانند را نشان داده است« دل»آن چندین ویژگی 
معرفی کردن آن است. ظاهراً بهتر و رساتر « سگ»

هرجایی بودن، طمع »شود نمی« سگ»از استعارۀ 
دل را به « داشتن و مقیم درگاه معشوق بودن

تصویر کشید، به شکلی که حتی اگر شخصی عشق 
راحتی و با تصویری که از به باشد،را تجربه نکرده 

قابل  این حاالت سگ در ذهن دارد به شناخت
 یابد:قبولی از اوصاف دلِ عاشق دست می
 دل بنه بر هوسی که دل از آن برنکنی

 مکن کوی هر سگ شیرمردا دل خود را
 (714، ص3، ب1992غ)

بودنِ دلِ عاشق خود  در بیت زیر، موالنا خونین
 کند:را با خونخواریِ سگ مجسّم می

 بار دگر شیر عشق پنجه خونین گشاد
 سگسار من ن دلتشنه خون گشت باز ای

 (728، ص2، ب2164غ)
به ) (279، ص8ب ،799غ) های دیگر:نمونه

دل، که ) (181، ص4، ب519غ) قرینه بیت قبل(،
درصورت همراهی با عشق حضرت حق پاک و با 

 .شود(ارزش می

 مورد( 5) عاشق/ دوستدار یار. 1
/ «مقیم درگاه معشوق بودن: »چندمعنا تعمیم

 نگاشت./ است حیوان عاشق: عمومی نگاشت
 .سگ است عاشق: جزئی

، اقامت در مقابل «سگان کوی»های از ویژگی
درب خانة صاحب خود است، مولوی از این 
تصویر بهره گرفته تا حالت عاشق و مؤمن را از 
نظر اقامت در درگاه معشوق و نیز جایگاه نازل وی 

« سگان کوی»با کمک استعارۀ  یار،را نسبت به 
  نشان دهد:

 کو بنشان انِسگ ر همه را چونبرون د
 که در شرف سر کوی تو طور سینینست

 به قرینة ابیات قبل و بعد(؛ 171، ص11، ب479غ)

 بهرگان از وصـال محبـوب/ غـالم کـوربی. 57
انسانی که نفسانیات و روحانیات را با هم دنبال )

 مورد( 2) کند.(می
نصیبی و آوارگی، پلید بودن و بی: »چندمعنا تعمیم

غالم کور/ : عمومی نگاشت/ «ستگی نداشتنشای
./ هستند بهرگان از وصال محبوب حیوانبی

بهرگان از وصال غالم کور/ بی: جزئی نگاشت
 .محبوب سگ هستند

موالنا به سرمنزل حقیقت نرسیدن انسانی را که 
 روحانیات،هم دنبال نفسانیات است و هم به دنبال 

نزل کند که راه به مبیان می« سگی»به کمک 
صاحب خود ندارد و در بیرون از خانه و در کوچه 
مُقام دارد؛ چه، هنوز انسان در این مرحله، نفس 
خود را از گناهان پاک نکرده و مصداقِ آیة شریفة 

 ( نشده است: 9شمس/) «قَّد افلَّحَّ مَّن زَّکّاها»
انسانی که هم دنبال نفسانیات است هم ) غالم کور

 بایدمیخواجه که او را دو  دنبال روحانیات(

  دارد کو میان او مقام همیشه سگ چو
به درون سرای حقیقت ؛ 333، ص8، ب946غ)

  رسد(نمی
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نصیبی های ذیل نیز موالنا بیدر نمونه
های پلید از وصال جانان را با حوزۀ مبدأ انسان

 عینی کرده است:« سگ»
 بری که شیران نیزتو گمان می

از برون  ب(بهرگان از وصال محبوبی) انسگ چون
 در میرند

 (343، ص5، ب972غ)
 که خیاالت سفیهان همه دربان الهند

 ان را سوی درگاه و ستانهسگ نگذارند
 (838، ص7، ب2373غ)

انسان گناهکار و نازل مقام ولی مالزم پاکان . 55
 خـدا() و مقیم کوی معشوق و منسوب بـه یـار

 مورد( 53)
عمومی:  نگاشت«/ قابل احترام بودن»تعمیم چندمعنا: 

گناهکار مالزم کوی معشوق حیوان است./ نگاشت 
 جزئی: گناهکار مالزم کوی معشوق سگ است.

مقیم درگاه معشوق یا هر شخص « سگِ»
به یمن مجاورت با وی از احترام خاصی  واالمقام،

برخوردار است؛ انسان گناهکار مالزم پاکان و 
منسوب به یار هم در نظر مولوی چنین حالتی 

 معشوق،به سبب عظمت پاکان و عزت و  ،دارد
 شود:توجه و مورد احترام می شایستة

 عالم// همه شیران ز به در این گرگین سگ
 هاکه الف عشق حق دارد و او داند وقایت

 هر موجود آلوده ولی منسوب به یار(؛ ، 8، ب59غ)
 پردفدایم آن کبوتر را که بر بام تو می

 کویی چنان آن اهل که مُقبل سگ کجایی ای
 (888، ص9، ب2512غ)

 ،2ب ،491غ) (،778، ص7، ب2195غ)
 از یار به منسوب موجود تریننازل) (174ص

هر ) (753، ص7، ب2129غ) ،(جایگاه جهت
، 616غ) موجود نازل مقام ولی منسوب به یار(،

هر موجود نازل مقام ) (دو مورد، 213، ص6ب

 (،615، ص1، ب1731غ) ولی منسوب به یار(،
، 4و3و2، ب1174غ) (،374، ص15، ب1162غ)

کسانی که هرچند گناهکار و ) (سه مورد، 416ص
 های نیک عمل هستند(.فرودستند ولی مالزم انسان

نوع انسان که قابلیت مبـارزه بـا ) شیر/ شاه. 53
 مورد( 2) های واال مقام(نفس را دارد/ انسان

«/ ترسو، نجس و ضعیف بودن»تعمیم چندمعنا: 
/ شاه حیوان است./ نگاشت نگاشت عمومی: شیر

 جزئی: شیر/ شاه سگ است.

قابلیت مبارزه و  خود،هر شخصی در درون 
پیروزی بر نفس را دارد و از این جهت همانند شیر 
یا شاه قدرتمند است؛ ولی اگر این نیروی خود را 
در جهت شکست نفس امّاره به کار نگیرد و تسلیم 

است ی «سگ»های آن شود، حالتش مانند خواسته
 که در عین ترسو و ضعیف بودن، نجس است:

 سگ گرم کن ای شیرتک چند گریزی چو
 جلوه کن ای ماه رو چند کنی روی پوش

 ( 448، ص8، ب1271غ)
 دامی است دام دنیا کز وی شهان و شیران

 گردن به تا مردار اندر سگ ماندند چون
 (715، ص11، ب2128غ)

تمندی مراد از شیر هر انسان قدر زیر، نمونةدر 
است که در مقابل عظمت معشوق ضعیف است و 

اسباب و وسائل معمولی  نکند،تا مشیت الهی یاری 
برای شکست نفس و رسیدن به سعادت و 
رستگاری بسنده نیست. مولوی ضعف این شخص 

 نشان داده است:« سگِ لنگ»را با تصویر 
 لنگ سگ چون یار() همه شیران بده در حمله او

 ایی او را هندوهمه ترکان شده زیب
 (786، ص14، ب2217غ)

 1) سالک/ مست راه حقیقت/ انسان نیکوکار. 52
 مورد(

الگوی استنباطی: حیوان/ قلمرو منبع: سگ اصحاب 
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جوینده، شجاع، ضعیف، »کهف/ تعمیم چندمعنا: 
نگاشت عمومی: سالک/ «/ آزار، دانا بودنپاک، بی

مست راه حقیقت حیوان است./ نگاشت جزئی: 
 مست راه حقیقت سگ است.سالک/ 

رو که پیِ خداپرستان سگ اصحاب کهف، از آن
را گرفت، جزوِ نیکوکاران محسوب شد و در درون 

رابعُهم کلبُهم »غار، از اصحاب خود نگهبانی کرد: 
(. بر این اساس، در ابیات زیر 22کهف/) ...«و 

که به  است،سالک و مؤمن در حکم سگ کهف 
یافته و با استفاده از  تعالی تربیتعین عنایت حق

علم و داناییِ خدادادی، بر نفس خود چیره شده 
آزاری مبرّا است و از هرگونه قیل و قال و مردم

 شده است:
 ز شراب جان پذیرش سگ کهف شیرگیرش

 که به گرد غار مستان نکند به جز شبانی

 ،سالک و جویای حق؛ 1111، ص11، ب2851)غ

ذیر یار مست شده پمست راه حقیقت که با شراب جان

 کند(است از سایر مستان این طریق محافظت می

 داندهشیار به سگ ماند جز جنگ نمی 
 اییکهفی از جنگ مبرّ سگتو جنس 

به کمک « انسان نیکوکار» نیز،در بیت زیر 
 نشان داده شده است:« سگ»تصویر 

 فرزانه سگسر بر در خمخانه زد آن 
 یچون دید در آن درگه شکر و شکرافزای

 (925، ص3و2، ب2614غ)
 (171، ص16، ب483غ) های دیگر:نمونه

، 2316غ) سالک راه حق و عارف به حقیقت(،)
 سگک؛ ضعیفی(.)، (821، ص5ب

 نشـانة) عقل/ عاقل/ هشـیار/ ر  هوشـیار. 53
 مورد( 0) هشیاری( سگ است

پلید و نازل جایگاه بودن، اهل »تعمیم چندمعنا: 
/ نگاشت عمومی: «خواه بودن، پاسبانتنش و جنگ

هشیاری(  نشانة) عقل/ عاقل/ هشیار/ رگ هوشیار
حیوان است./ نگاشت جزئی: عقل/ عاقل/ هشیار/ 

 هشیاری( سگ است. نشانة) رگ هوشیار
اندیشی و مولوی، مصلحت از جملهعارفان 

کنند. بر حسابگریِ عقل جزوی را با طنز یاد می
 گذارد و مردمبین سگان فرق می»این اساس، وی 

حسابگر و زرنگ را به سگ پلید و در برابر آن، 
سالکِ مست و غیرحسابگر را به سگ اصحاب 

(. مولوی 42: 1379فاطمی، ) «کندکهف مانند می
، پلیدی، «سگ»در بیت زیر با استفاده از استعارۀ 

را به « عقل معاش»طلبی و پستی جایگاه جنگ
  خوبی بیان کرده است:

 ابی بردرشندر تن من گر رگی هشیار یا
  شمر سگچون شیرگیر حق نشد او را در این ره 

 (415، ص21ب ،1172و غ 358، ص9، ب1117)غ 

 داندماند جز جنگ نمی سگهشیار به 
 تو جنس سگ کهفی از جنگ مبرایی

 (925، ص2، ب2614غ)
را محافظ « عقل»های دیگری مولوی در نمونه
در که مراد از عقل  دانسته،ها انسان در مقابل بدی

های زیر است. به نمونه« عقل معاد»این موارد 
 توجه کنید:

 اگر چه عقل بیدار است آن از حی قیوم است
 عقل( ) نگهبان است تأثیر شبانستی سگاگر چه 

 عاقل()، (891، ص28، ب2518غ) 
اگر عقل راهنما بودن خود را از جهت عنایت 

هایش نیز سودمند خواهد خداوند ببیند، تشخیص
اگر راهنما بودن را ذاتی خود بداند زیان بود ولی 

 کرده است:
 آن از شبان بیند زیانش جمله سودستی سگچو 

  خود را شبان بیند همه سودش زیانستی سگچو 
 عقل(. )، (891، ص29، ب2518غ) 

عقل )، (272، ص8، ب781غ) ها دیگر:نمونه
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عقل معاد ) ،(281، ص6، ب813غ) معاد اندیش(،
 اندیش(. 

جود یا هر چیز پلید و ناپسند و دارای هر مو. 51
 مورد( 52) هاجایگاه پست/ مطلق پلیدی

ارزش بودن، مقام نازل پلید و بی»تعمیم چندمعنا: 
نگاشت عمومی: هر موجود یا هر چیز «/ داشتن

پست و ناپسند/ آزار دهنده حیوان هستند./ نگاشت 
جزئی: هر موجود یا هر چیز پست و ناپسند/ آزار 

 هستند. دهنده سگ
از جهت ناپاک بودن و « سگ» زیر،در بیت 

جایگاه نازلی که در بین حیوانات دارد در مقابل 
را سلطان سایر حیوانات  که مردم آن« شیر»

دانند، قرار داده شده است. لذا موالنا به کمک می
های پرقدرت و عشق را کار انسان تصویر،این 

را های ضعیف و ناپاک داند و انسانشجاع می
  داند:مقام عشق نمی شایستة

 عشق خود مرغزار شیرانست
 ی شیر مرغزار بودسگ کی
 (348، ص5، ب986غ)

و از  فردمنحصربهدر نمونة زیر مولوی با بیان 
سازی، درخواست لطف و بازی و حسیراه حریف

بازی خود را با مهربانی از معشوق ازل و عشق
 کند:میچنین عینی « سگ»ۀهای او، با استعارجلوه

 امام زخم تو را بندهشیر پراکنده
 سگانم مده ام جز بهتو اگر زندهبی

 ( 848، ص8، ب2412غ)
(، 1183، ص2، ب3152های دیگر: )غنمونه

( 362، ص7، ب1131(، )غ861، ص17، ب2441)غ
 )هر موجود پست از جهت مقام مادی یا معنوی(،

 از پست موجود هر( )418ص ،11ب ،1154غ)
، 3، ب2667، )غ(معنوی یا ادیم مقام جهت

( 1111، ص12، ب2851ها(، )غ( )پلیدی944ص
، 4، ب1117)پلید و دارای جایگاه پست(، )غ

، 5، ب2463( )هر موجود پست و پلید(، )غ391ص
( 1115، ص6، ب2865( )هر چیز پلید(، )غ869ص

، (پلیدی( )354ص ،11ب ،1116غ))پلید بودن(، 
پاک و پلید، ( )هر موجود نا742، ص2، ب2112)غ

 اعم از پلیدی ظاهری و باطنی(.

 مورد( 3) عنایات حق/ معشوق. 53
نگاشت «/ پاک بودن، شکار کردن»تعمیم چندمعنا: 

عمومی: عنایات حق حیوان هستند./ نگاشت 
 جزئی: عنایات حق سگ هستند.

طبق آیات قرآن، سگِ اصحاب کهف با وجود 
غار با  طردِ او، به مردان خدا وفادار ماند و بر در

وقار و طمأنینة خاصی از آنان نگهبانی و مراقبت 
(؛ بر این اساس، مولوی با دیدی 18کهف/ ) کرد
طلبانه و مثبت، عنایت و توجه خاصّ حضرت تنوع

یا توجه ولیّ خدا( بر سالک و انسان ) احدیّت
مؤمن را از بُعِد تصرف و مراقبتِ باطنی در سالک، 

گونه که همانبیان کرده است؛ « سگ»با تصویر 
دارد، عنایت شبان گله را از خطر گرگ پاس می

یا پیر( نیز شیطانِ وسوسه و خواطر زشت را ) خدا
  سازد:از درون عارف و مؤمن دور می

 شوددر قدح درنگری زود فرح بخش 
 کهف شبان تو بود سگگرگ چون دید 
  (279، ص11، ب799غ)

سگ کهف، خوی درندگی گرگ  عنایات حق/)
 دهد(تغییر مینفس را 

 همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر
  خویش را رها کن که کند شکار دیگر سگ

 عنایت حق() (381، ص1، ب1185غ)

 مورد( 3) هجر/ فراق. 50
 تعمیم/ سگ: منبع قلمرو/ حیوان: استنباطی الگوی

 :عمومی نگاشت/ «موذی و آزارنده بودن» :چندمعنا
 وهای آندشمن یا حریف و نیر هجر یا فراق،

هجر یا فراق، : جزئی نگاشت./ هستند حیوان
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 .هستند دشمن یا حریف و نیروهای آن سگ
خواری و هجر از جهت خون زیر،در ابیات 

گزندگی و آزار رساندن، در حکم سگی است که بر 
 لیسد:زند و خون او را میسالک و عارف زخم می

 قصاب هجر خون مرا خوش بلیس سگای 
 خون رهی یک لکیسزانک نیرزد کنون 

 (431، ص1، ب1213غ)
 شیَّچو شیرگیر شد این دل یکی سحر ز مِ

 سارشسگ سزد که زخم کشد از فراق
 (453، ص4، ب1288غ)

 مورد( 3) هادشمن/ حریف و نیروهای آن. 51
در اسالم، سگِ تربیت نشده ناپاک و نجس است. 

ص( سگانِ وحشی، ) در روزگار پیامبر اکرم
که موجب آزار و اذیت مردم  مزاحم، بیمار و هار

شدند و به شدند، دشمن انسان محسوب میمی
حرّ ) شدها برخورد میفرمان آن حضرت، با آن

(. مولوی با این تجربة 533/ 11ق، 1419عاملی، 
فقهی و اجتماعی، مزاحمت، پلیدی و حرص 

گونه به دشمنان را با استعارۀ مفهومیِ سگ این
 کشد:تصویر می

 ند تو هم درآ در جنگحریف جنگ گزی
 صداع دهد تن مزن برآور سنگ سگچو 

 (468، ص1، ب1328غ)
 الغرشان سگشیرمردا تو چه ترسی ز 

 برکش آن تیغ چو پوالد و بزن بر سرشان
 نیروهای دشمنان طریق(؛ 718، ص1، ب2114غ)

جهت عینی و  ،«سگ»مولوی از استعارۀ 
نظیر ) ملموس کردن برخی از رذایل اخالقی انسان

سادت، طمع، شهوت، خشم( نیز استفاده کرده ح
است. این تصویر به جهت وجود تجارب عمومی 

حریص »نسبت به حاالت مختلف سگ، از جمله 
در میان « بودن، پلید بودن، آزارنده و مزاحم بودن

تر عموم مردم، خطرات وجود رذایل را قابل درک

کند. ملموس کردن رذایل با استفاده از استعارۀ می
انات از جمله سگ در قرآن و احادیث نیز حیو

وَّاتَّّبَّعَّ هَّواهُ فَّمَّثَّلُهُ »... سابقه دارد؛ نمونة قرآنی: 
(؛ در این نمونه، 176أعراف/ ) ...«کَّمَّثَّلِ الکَّلبِ 

کسانی که از روی هوس، آیات الهی را تکذیب 
/ 7، 1387مکارم، ) اندکنند، به سگ مانند شدهمی
فإنّما أهلُها کِالبٌ عاویه »... (. مثال از حدیث: 22
(؛ در این نمونه از 548ق: 1415صبحی صالح، ) ...«

واسطة مزاحمت خلق و ع( نیز اهل دنیا به) علی
  اند.حرص در حکم سگان

: استنباطی در همة چهار مورد زیر، الگوی
پلیدی، » :چندمعنا تعمیم/ سگ: منبع قلمرو/ حیوان

 :عمومی نگاشت/ «آزارندگی و حریص بودن
./ هستند حسود، طمع، شهوت، خشم حیوان

 حسود، طمع، شهوت، خشم، سگ: جزئی نگاشت
 ند از: اهای مقصد عبارتاین حوزه .هستند

 مورد( 5) حسود. 51

 حسود: عمومی نگاشت/ «آزارنده بودن: »چندمعنا تعمیم
 .سگ است حسود: جزئی نگاشت./ است حیوان
( 5فلق/ ) «سَّدَّوَّ مِن شَّرِّ حاسدٍ إذا حَّ»موجب آیة به

ترین صفات رذیله است؛ حسد، از بدترین و زشت
همچنین قرآن، حسد را در ردیف کارهای حیوانات 

 گر قرار داده استدرنده، گزنده و شیاطینِ وسوسه
نظرانة (. موالنا ویژگیِ تنگ497/ 27، 1387مکارم، )

حسود را که از ضعف ایمان او حکایت دارد، با تصویر 
  دهد.نش از دور نشان میبق زدسگ و بق

 منکرست و روسیه ملعون و مردود ابد
 زندمی قبان از دور بقسگ از حسد همچون

 (259، ص13ب ،738غ)

 مورد( 5) طمع. 37
/ «حریص و جوینده غذا بودن: »چندمعنا تعمیم

 نگاشت./ است حیوان طمع: عمومی نگاشت
 .طمع سگ است: جزئی
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 رذیلة حرص و طمع، آدمی را به سوی
غزالی، ) دهدهای بد و خوارکننده سوق میخوی
رو آن را با حیوان سگ و... (؛ از این511/ 3، 1384

(؛ ولی 411: 1386پورنامداریان، ) اندتصویر کرده
موالنا از این رذیله برای امر مثبت استفاده کرده 
است. سرّ سودای معشوق ازل در دل و جان همة 

جازیِ های مموجودات هست. تمام دلبستگی
های حقیقی است. در بیت انسان، از آثار و جاذبه

نگرانه معتقد است که باید موالنا با دید مثبت زیر،
در وجود خود نیاز ایجاد کرد و همین تشنگی ما را 

 به آب و درمان رهنمون خواهد شد: 
 پویندان طمع چپ و راست از چه میسگ

 آیدچو بوی قلیه از آن دیگدان نمی
 (337ص، 3، ب958غ)

 مورد( 5) شهوت. 35

نگاشت عمومی: شهوت «/ پلید بودن»تعمیم چندمعنا: 
 حیوان است./ نگاشت جزئی: شهوت سگ است.

گَّشتنِ سگان ولگرد بر روی مردارها و خوردن 
معروف است. موالنا بر پایة این تجربه،  زیاد از الشه

در بیت زیر، برای تشویقِ سالک به گرسنگی و 
حاصلیِ آن، با خوری و بینکوهشِ سیری و پر

 گوید:استعارۀ مفهومیِ سگ چنین می

 نمک شهوت فرج پس دوکبی شهوت حلق
 و خوک مشترک با خر و گاو همسری سگبا 

 (869، ص13، ب2463غ)

 مورد( 2) خشم. 33
نگاشت «/ آزارندگی و پلیدی»تعمیم چندمعنا: 

عمومی: خشم حیوان است./ نگاشت جزئی: خشم 
 سگ است.

ن وحشی و هار معروف است و خشم سگا
اسالم مقابله کردن با این نوع از سگان را جایز 

الیُدخَّلُ »سگ را در حدیث « غزالی»داند. می
رو که مانع معرفت  ، از آن«المَّالئکهُ بَّیتاً فیهِ کَّلبٌ

/ 1: 1384غزالی، ) گیردشود، تنبیهی بر خشم میمی
را از (. مولوی نیز در ابیات زیر، سالکان 118 -117

ها و طریق استعارۀ سگ، به پاکی از پلیدی
ها های باطنی که موجب آبادانی دلدرندگی

 کند:شود، دعوت میواسطة تابش نور الهی میبه
 انه نزند ره سوارانسگدو سه عوعو 

 و گاو کاهدانی سگچه برد ز شیر شرزه 

 خشم و گاو شهوت چه زنند پیش شیری سگ
 عیانی حقایق بدرد صف ةکه به بیش 

 (1112، ص6و5، ب2829غ)

 مورد( 5) غم و اندوه. 32
نگاشت «/ پلید و آزارنده بودن»تعمیم چندمعنا: 

عمومی: غم و اندوه حیوان است./ نگاشت جزئی: 
 غم و اندوه سگ است.

مولوی در اغلب غزلیاتش، دارای روحی 
سرشار از شادی و سرور است که از ایمان و 

وی حکایت دارد. رضایت درون و سعادت معنویِ 
غم و اندوه با « آزاری و جانکاهیِدل»در بیت زیر، 

 نشان داده شده است:« سگ»ۀاستعار
 آن رفت کز رنج و غمان خم داده بودم چون کمان

  ایسارهسگبود این تنم چون استخوان در دست هر 
 (859، ص11، ب2438غ)

 مورد( 5) وصال( نشانة) آواز. 33
نگاشت عمومی: «/ زدیکینشانگر ن»تعمیم چندمعنا: 

نشانه وصال( حیوان است./ نگاشت جزئی: ) آواز
 نشانة وصال( سگ است.) آواز

طوری که صدای سگ و خروس نشان از همان
نهایت نزدیکی به آبادی دارد، در بیت زیر، هر 
نشانة وصالِ معشوق و واردات غیبی با آواز سگ و 

 خروس نمایانده شده است:
 ک رسیدیمخیزید مخسپید که نزدی

 آن کوی شنیدیم سگآواز خروس و 
هر نشانه که نهایت ؛ 521، ص1، ب1481غ)

 .دهد(نزدیکی به کوی معشوق را نشان می
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 مورد( 5) مدعیان دروغین عشق. 31
نگاشت عمومی: «/ پلید بودن»تعمیم چندمعنا: 

مدعیان دروغین حیوان هستند./ نگاشت جزئی: 
 مدعیان دروغین سگ هستند.

در بیت زیر به « عیان دروغین عشقمد»پلیدی 
 نشان داده شده است: « سگ»کمک پلیدی حیوان 

 توستخورد  عاشقی را تو کیی عشق چه در
 زن روسبی آخر ز خدای سگشرم دار ای 

 مدعی دروغین(؛ 1115، ص3، ب2866غ)

در نظـر کـور ) یوسف و هر موجود زیبایی. 33

 مورد( 5) دالن(
نگاشت «/ لمنظرازشت و کریه»تعمیم چندمعنا: 

عمومی: یوسف و هر موجود زیبایی حیوان است./ 
نگاشت جزئی: یوسف و هر موجود زیبایی سگ 

 است.
عشقِ پاک، سبب تبدیل اخالق زشت به اخالق 

شود. به اعتقاد مولوی، چهرۀ زیبای یار در نیکو می
به سبب نبودِ عشق و به ) نظر منکران و کوردالن

ند( به زشتی و واسطة حسد و سایر صفات ناپس
پلیدی صورت سگ است. جهت درک زیبایی 
معشوق باید دلی چون دل پاکان سرشار از عشق و 

 محبّت داشت:

 ی دیدندسگ عشق نه یوسف را اخوان چوبی
 وز عشق پدر دیدش زیبا و مطرایی

 (925، ص8، ب2613غ)

 مورد( 5) ترین موجود در دست قضاضعیف. 30
نگاشت «/ ودنضعیف و لنگ ب»تعمیم چندمعنا: 
ترین موجود در دست قضا حیوان عمومی: ضعیف

ترین موجود در است./ نگاشت جزئی: ضعیف
 دست قضا سگ است.

چنان  موجود،ترین گاه قضای الهی به ضعیف
دهد که به دست او کارهای بزرگی را به قدرتی می

رساند. مولوی برای نشان دادن شدت انجام می
یف در دست هر موجود ضع»ضعف و ناتوانی 

 بهره برده است:« سگ لنگ»از تصویر « قضا
 چو قضا به سخره خواهد که ز سبلتی بخندد

 لنگ را بگوید که برس بدان شکارم سگ
 (568، ص4، ب1625)غ

 مورد( 5. طبع انسان )31
طبع : عمومی نگاشت/ «پلید بودن: »چندمعنا تعمیم
 طبع انسان: جزئی نگاشت./ است حیوان انسان

 .سگ است
از آن نظر که مستعدّ « بع حیوانیِ انسانط»
اند، در های پست و حیوانیی از خلق و خویاپاره

معارف اسالمی از عوامل سقوط معنوی انسان به 
(. آلودگی 52ـ51/ 1، 1385نراقی، ) رودشمار می

حاصل از طبع حیوانی انسان که روح را از سلوک 
ه ب« سگ»دارد، به وسیلة آلودگی و پلیدی باز می

 مخاطب تفهیم شده است:
 تو مگر از عالم پاکی نیامیزی به طبع

 ان طبع کآلودند از مردار خودسگبا 
 (261، ص13، ب745)غ

 مورد( 5. گل پژمرده در زمستان )31
نگاشت عمومی: گل «/ زشت بودن»تعمیم چندمعنا: 

پژمرده حیوان است./ نگاشت جزئی:گل پژمرده 
 سگ است.

گرایی بر زودنِ حسیمولوی در بیت زیر، با اف
تجارب عرفانیِ خود، گل پژمرده را در زشتیِ 

تصویر « سگِ گرگین و بیمار»صورت به مانند 

 کرده است: 
 تر آهوی ناف استچه شراب است کز آن بو گل

 گرگین سگبه زمستان نه که دیدی همه را چون 
 (698، ص4، ب1984)غ
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 سگ مبدأ حوزة با شده عینی مختلف مقصد هایحوزه بسامد -5 شمارة جدول
 بسامد حوزۀ مبدأ حوزۀ مقصد ردیف

 3 سگ تن/ جسم 1
 16 "  نفس 2
 4 " جان 3
 11 " تو )خطاب معشوق به مولوی(/ خود مولوی من )مولوی(/ 4
 2 " مسجد( در خانه دل/) غیر از یار هر چیزیهر موجود در مقابل یار/  5
 36 " نوع انسان/ مخاطب 6

 8 " قت/ مشکالت و بالیا و مصائب راه عشق یا معشوقموانع راه حقی 7
 4 " دل 8
 1 " عاشق/ دوستدار یار 9

11 
کند.(/ غالم کور )انسانی که نفسانیات و روحانیات را با هم دنبال می

 3 " بهرگان از وصال محبوببی

11 
انسان گناهکار و ناپاک و نازل مقام ولی مالزم پاکان و مقیم کوی معشوق 

 12  " وب به یارو منس

12 
های واال شیر/ شاه )نوع انسان که پتانسیل مبارزه با نفس را دارد/ انسان

 3 " مقام(

 5 " سالک/ مست راه حقیقت/ انسان نیکوکار 13
 7 " هشیاری(  نشانة) عقل/ عاقل/ هشیار/ رگ هوشیار 14
 13  " هاپلیدیهر موجود یا هر چیز پلید و ناپسند و دارای جایگاه پست/ مطلق  15
 2  " عنایات حق/ معشوق 16
 2 " هجر/ فراق 17
 2 " هاآندشمن/ حریف و نیروهای  18
 1 " حسود 19
 1 " طمع 21
 1 " شهوت 21
 3 " خشم 22
 1 " غم و اندوه 23
 1 " وصال(ة آواز )نشان 24
 1 " مدعیان دروغین عشق 25
 1 " ن(یوسف و هر موجود زیبایی )در نظر کور دال 26
 1 " ترین موجود در دست قضاضعیف 27
 1 " طبع انسان 28
 1 " گل پژمرده در زمستان 29

 های چندمعنایی مختلفبسامد تعمیم -3جدول شمارة 

 بسامد های چندمعناتعمیم ردیف

 33 های معنایی با بار معنایی مثبتتعمیم 1

 114 های معنایی با بار معنایی منفیتعمیم 2
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 گیریهنتیج
را « سگ»بار استعارۀ  147هایش، مولوی در غزل

تر کردن مفاهیم مدنظر خود، به در جهت ملموس
نشان ، هاکار برده است. بررسی هریک از این نمونه

های مقصد متنوع و در دهد که مولوی حوزهمی
عین حال متضادی را به کمک این استعاره بیان 

شده از های مقصد عینی کرده است. تنوع حوزه
رسد. وی نگرش خود مورد می 29این طریق به 
جسم انسان، »های مختلف مفاهیم نسبت به جنبه

 هرچیزی یا موجود مولوی، هر جان، خود نفس،
حقیقت، دل،  راه انسان، موانع نوع یار، از غیر

محبوب،  وصال از بهرگانبی کور، عاشق، غالم
 مقیم و پاکان مالزم ولی مقام نازل و گناهکار انسان
 ظرفیت که انسان نوع) شاه/ معشوق، شیر کوی

، (مقام واال هایانسان/ دارد را نفس با مبارزه
 و پلید چیز هر یا موجود عاقل، هر/ سالک، عقل

معشوق، هجر، دشمن، / حق ناپسند، عنایات
 اندوه، آواز و حسود، طمع، شهوت، خشم، غم

 و عشق، یوسف دروغین ، مدعیان(وصال نشانة)
 ترین، ضعیف(کوردالن نظر در) زیبایی جودمو هر

 در پژمرده انسان، گل قضا، طبع دست در موجود
« سگ»را با یاری گرفتن از حوزۀ مبدأ « زمستان

برای مخاطبان خود قابل فهم کرده است. بررسی 
های ها و توجه به تعمیمبسامد هریک از این حوزه

ها همعنایی مورد نظر موالنا در هریک از این استعار
نتایج قابل توجهی را به دست داده است. با توجه 

 36با « نوع انسان»، حوزۀ مقصد 1به جدول شمارۀ 
های نمونه باالترین بسامد را دارد. پس از آن، حوزه

هرموجود پلید .../ مطلق »، 16با « نفس»مقصد 
خود »، و 12با « انسان گناهکار»، 13با « هاپلیدی
 29رین بسامد را در بین مورد باالت 11با « مولوی

ها نیز حوزه مقصد دارا هستند. بسامد سایر حوزه
، 7، عقل 8بدین قرار است: موانع راه حقیقت 

، جسم، شیر/ شاه، خشم و 4، جان 4، دل 5سالک 

، هر موجود در مقابل یار، 3غالم کور هرکدام 
، حسود، 2عنایات حق، هجر و دشمن هرکدام 

از، مدعیان دروغین طمع، شهوت، غم و اندوه، آو
ترین موجود در عشق، یوسف، عاشق، ضعیف

دست قضا، طبع انسان و گل پژمرده در زمستان 
 بار.  1هرکدام 

ة نمون 147، از مجموع 2 ۀبا توجه به جدول شمار
های معنایی مورد از تعمیم 31شده، مولوی بررسی

مورد دیگر را  117این استعاره را در معنای مثبت و 
منفی به کار برده است. در هر یک از این در معنای 

هایی از اثرات قرآن و دو قسم تعمیم معنایی، نشانه
های عموم مردم را حدیث و نیز تجربیات و فرهنگ

توان مشاهده کرد. در قرآن تنها یک مورد می
به کار رفته که آن هم بعد منفی سگ را « سگ»ۀاستعار

جه به در نظر گرفته است. در غزل مولوی نیز تو
صفات منفی سگ بسامد باالیی دارد. تجربیات 
مختلف اثرگذار در نگرش مولوی نسبت به 

-های مقصد را میهای معنایی هر یک از حوزهتعمیم

توان در دو بخش تجربیات دینی و قرآنی، و 
های تجربیات عمومی مورد بررسی قرار داد. تعمیم

رسانی، سرکشی، کاهلی، موذیگری، زیان»معناییِ 
خواری، مردارخواری، طمع داشتن، خویی، خوندرنده

در سگ شکاری(، ناآرامی و اضطراب، ) با وقاری
گرسنه و حریص، پاسبانی و محافظت، مقیم درگاه 
ولی نعمت خود بودن، ولگرد، شجاع، شکارچی، 

در آواز سگ کوی(، جایگاه ) قرب و نزدیکی نشانة
ریشه  «پایینی داشتن، جنگخواه، ترسو، جوینده بودن

در شناخت عمومی و تجارب ناشی از ارتباط زندگی 
ناپاکی، زشتی، »های معناییِ ، تعمیم«سگ»مردم با 

نیز ریشه « در سگ کهف() پاکی و قابل احترام بودن
در آراء فقهی مسلمانان و بازتاب تصاویر مثبت و 
منفی در قرآن و احادیث دارد. مولوی هر بخش از 

لزوم برای بیان مقاصد  ها را در مواقعاین تعمیم
 عرفانی و غیر عرفانی به کار بسته است.
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 البیت. قم: مؤسسة آل

 استعاری زبان(. 1393) همکاران و رضا اردکانی، داوری
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 خوارزمی. :تهران .2چ  .توضیح غالمحسین یوسفی
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 غزلیات در تصویرگری(. 1379) سیدحسین فاطمی،
 .امیرکبیر: تهران .2چ .شمس
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 .51ـ25: 2 شمارۀ. 9 سال .(گویا گوهر) عرفانی

 نور روحی. قم:  .بحاراالنوارق(. 1431) مجلسی، محمدباقر
 .تفسیر نمونه(. 1387) و همکاران مکارم شیرازی، ناصر

 تهران: دارالکتب االسالمیّه.
 دیوان کلیات(. 1378) محمد الدینجالل مولوی،

 تصحیح .فرفروزان الزمانبدیع نسخة مطابق .شمس
 .مستعان امیر: تهران .مولوی مجتبی

ترجمة کریم  .السعاداتجامع(. 1385) نراقی، مهدی
 ص(.) قائم آل محمد قم: .فیضی
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